
MESTO ŠURANY-MESTSKÝ ÚRAD ŠURANY

Mestské zastupiteľstvo 
ŠURANY 
Materiál: č. D/2/30/2022
VEC: Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta 
Kúpnej zmluvy a Zmluvy o zriadení vecného bremena________________
Predkladá: Návrh na uznesenie:

Ing. František Hozlár Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo návrh na schva- 
ved odd.ŽP,V,ÚPaSMM lenie právneho úkonu prevodu majetku mesta - Kúpnej zm uvy 
MsÚ v Šuranoch a Zmluvy o zriadení vecného bremena stanovisko komisie finanč

nej a predaja majetku mesta MsZ Šurany a
Spracoval:
________ A-schvaľuje
Ing. František Hozlár - bez pripomienok
ved.odd.ŽP,V,ÚPaSMM - s pripomienkami v ,
MsÚ v Šuranoch poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch právny úkon prevo

du maietku: Kúpnu zmluvu a Zmluvu o zriadení vecného breme
na vo veci účastníkov:
Predávajúci a oprávnený z VB:
Mesto Šurany, Námestie hrdinov 1, 942 01 Šurany,
IČO:00 309 311
Kupujúci a povinný z VB: Martin Kečkélrod. Kečkéš, bytom 
Rozmarínová 22, 942 01 Šurany- Kostolný Sek
1. Predmet zmluvy:
Geometrickým plánom č. 109/2022 vypracovaným geodetom Ing. . 
Sabom, zo dňa 19.06.2022 overeným Okresným úradom Nové 
Zámky, katastrálnym odborom dňa 28.06.2022 pod č. 949/22 v k. ú.^ 
Šurany sa z parcely registra „C“ č. 1455/24, ost. pl. o výmere 3074 m 
oddelil pozemok parcela registra „C“ číslo 1455/123 o výmere 21m, 
ostatná plocha, ktorý predávajúci predáva v celosti kupujúcemu Marti
novi Keškéšovi, bytom Rozmarínová 22, 942 01 Šurany-Kostolný Sek. 
do jeho výlučného vlastníctva za kúpnu cenu vo výške 550,62 €.
2. Zriadenie vecného bremena
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech Mesta Šurany ako predáva
júceho a oprávneného z vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 
kupujúceho a povinného z vecného bremena ako vlastníka pozemku 
parcela registra „C“ číslo 1455/55, ostatná plocha o výmere 808 m 
v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 109/2022, vypraco
vaným geodetom Ing. V. Sabom, zo dňa 19.06.2022 overeným Okres- 
Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom dňa 28,06. 
2022 pod č. 949/22 v k. ú. Šurany strpieť skutočnosť, že sú tam 
uložené dva stĺpy verejného osvetlenia, rozvody verejného osvetlenia 
a taktiež strpieť prevádzku a údržbu verejného osvetlenia v ktoromkoľ
vek čase a ročnom období za účelom jeho opravy a údržby.
Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriaďuje „in personám“, 
bezodplatne na dobu neurčitú.



Na základe:

Žiadosti M. Kečkéš, 
Šurany

B - u k I a d á
Ing. Eve Augustínovej, prednostke MsÚ Šurany zabezpečiť uzavre
tie kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení VB 
T: 27.10.2022
Vykoná: Ing. František Hozlár, ved. odd. ŽP,V,ÚP a S MM, MsÚ 
Šuranoch.

Predložené mestskému zastupiteľstvu 13. septembra 2022
(Toto uznesenie musí byť schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov)


